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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

UNIVERSIDADE ABERTA

Contas:
PS:
Receitas: E 534,31;
Despesas: E 534,31;
PPD/PSD — declaração de inexistência de receitas e despesas;
CDU:
Receitas: E 261,80;
Despesas: E 261,80.
Eleição da Assembleia de Freguesia de Maiorga
(Alcobaça, Leiria) — 12 de Setembro de 2004
Tendo os resultados da eleição referida sido publicados por edital
no dia 14 de Setembro de 2004, o prazo para a prestação das contas
terminou em 13 de Dezembro de 2004.
Da análise efectuada resultou, em síntese, o seguinte:
Candidaturas: CDU, PS e PPD/PSD.
Prestação das contas:
CDU — dentro do prazo legal (10 de Dezembro);
PS — não prestou contas;
PPD/PSD — dentro do prazo legal (10 de Dezembro).

Despacho (extracto) n.o 15 517/2005 (2.a série). — Por despacho reitoral de 30 de Junho do corrente ano:
Doutor Carlos Castilho Pais, professor auxiliar, com contrato administrativo de provimento nesta Universidade — concedida equiparação a bolseiro fora do País no período de 3 a 6 de Julho do
corrente ano.
5 de Julho de 2005. — A Administradora, Alexandra Sevinate
Pontes.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Despacho n.o 15 518/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 20 de Junho de 2005:
José Luís Cristina Filipa — nomeado técnico profissional de 1.a classe,
área de apoio ao ensino e investigação, do quadro de pessoal não
docente da Universidade do Algarve, precedendo concurso, com
efeitos a partir da data da publicação da nomeação no Diário da
República, auferindo a remuneração mensal ilíquida equivalente
ao índice 222.
24 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

Contas:
CDU:
Receitas: E 458,15;
Despesas: E 458,15;
PPD/PSD:
Receitas: E 58,90;
Despesas: E 58,90.
Face à não prestação das contas, a CNE deliberou instaurar o
devido processo de contra-ordenação ao Partido Socialista (PS).

Despacho n.o 15 519/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade do Algarve de 20 de Junho de 2005:
Paulo Jorge Martins Silva — nomeado técnico profissional de
1.a classe, área de apoio ao ensino e investigação, do quadro de
pessoal não docente da Universidade do Algarve, precedendo concurso, com efeitos a partir da data da publicação da nomeação
no Diário da República, auferindo a remuneração mensal ilíquida
equivalente ao índice 222.
24 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

Eleição da Assembleia de Freguesia de São Vicente
do Pigeiro (Évora) — 26 de Setembro de 2004

Despacho n.o 15 520/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade de Évora de 17 de Junho de 2005:

Tendo os resultados da eleição referida sido publicados por edital
no dia 28 de Setembro de 2004, o prazo para a prestação das contas
terminou em 27 de Dezembro de 2004.
Da análise efectuada resultou, em síntese, o seguinte:

Anabela Janes Morais, assistente administrativa principal do quadro
de pessoal não docente da Universidade de Évora — autorizada
a prorrogação da requisição na Universidade do Algarve por mais
um ano, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2005.

Candidaturas: CDU e PS.
Prestação das contas:
CDU — dentro do prazo legal (16 de Dezembro);
PS — não prestou contas.
Contas:
CDU:
Receitas: E 428,40;
Despesas: E 428,40.
Face à não prestação das contas, a CNE deliberou instaurar o
devido processo de contra-ordenação ao Partido Socialista (PS).
Eleição da Assembleia de Freguesia de Cepos
(Arganil, Coimbra) — 10 de Outubro de 2004
Tendo os resultados da eleição referida sido publicados por edital
no dia 12 de Outubro de 2004, o prazo para a prestação das contas
terminou em 10 de Janeiro de 2005.
Da análise efectuada resultou, em síntese, o seguinte:
Candidaturas: PS e PPD/PSD.
Prestação das contas:
PPD/PSD — dentro do prazo legal (10 de Janeiro);
PS — não prestou contas.
Contas: PPD/PSD — declaração de inexistência de receitas e despesas.
Face à não prestação das contas, a CNE deliberou instaurar o
devido processo de contra-ordenação ao Partido Socialista (PS).
29 de Junho de 2005. — O Presidente, António de Sousa Guedes.

29 de Junho de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Despacho n.o 15 521/2005 (2.a série). — Por despachos de 20
de Junho de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, proferidos por
delegação de competências:
Doutor Manuel Aureliano Pereira Martins Alves, professor auxiliar
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do
Algarve — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País nos
dias 7 e 8 de Julho de 2005.
Mestra Marielba Silva de Zacarias, professora assistente da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada
a equiparação a bolseiro no País de 4 a 9 de Julho de 2005.
Doutor António Manuel Esteves dos Santos Casimiro, professor auxiliar com agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve — autorizada a equiparação a bolseiro fora
do País de 4 a 6 de Julho de 2005.
Por despachos do vice-reitor da Universidade do Algarve, proferidos
por delegação de competências:
De 13 de Maio de 2005:
Doutor José Pedro de Andrade e Silva Andrade, professor catedrático
da Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade
do Algarve — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País de
16 a 18 de Maio de 2005.
De 24 de Maio de 2005:
Doutor Manuel Seixas Afonso Dias, professor auxiliar da Faculdade
de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade do
Algarve — autorizada a equiparação a bolseiro fora do País de 23
a 25 de Maio de 2005.

